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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” 

โดย นายไพศาล หงษท์อง 

ผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

การบริหารจัดการทางการเงิน 
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            ประวัติวิทยากร 
นายไพศาล  หงษ์ทอง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 การศึกษา 

       ปริญญาตรี – วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)  มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 

       ปริญญาโท – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

 การท างาน 

       - ส่วนงานภูมิภาค  

•  พนักงานสินเชื่อ, หัวหน้าหน่วยสินเชื่อ, พนักงานบริหารสินเชื่อ และผู้จัดการสาขา 

       - ส่วนงานส านักงานใหญ่ 

•  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือบุคคล, รองผู้อ านวยการฝ่าย และผู้อ านวยการฝ่ายสินเช่ือเกษตรกร 

 ประสบการณ์ 

       - ผู้แทนคณะกรรมการด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ 

• คณะอนุกรรมการพืชสวน 

• คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

• คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

• คณะกรรมการอ านวยโครงการมาตรการเกษตรประชารัฐ 

       - อบรม ศึกษา ดูงาน ด้านสินเช่ือ การเงิน การธนาคาร และการพัฒนาภาคการเกษตร 

         ของประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น บังคลาเทศ เนปาล และเยอรมนี  
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Content 
หลักการวางแผนทางการเงิน 

การบริหารจัดการแผนการเงิน 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของ

การผลิต 

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ + ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.ส. 
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การวางแผนทางการเงินคือ ? 

การวางแผนทางการเงิน หมายถึง การก าหนดการใช้จ่ายเงินต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับแผนงานที่จัดท าขึ้นและระบุถึงแหล่งที่มาของเงินและ
การใช้ไปของเงินในกิจกรรมต่างๆ 

แผนงาน 

กิจกรรม 

ค่าใช้จ่าย 

แหล่ง
เงินทุน 
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ท าไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน ? 

 เพื่อบรรลุเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจ 

 รองรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
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ท าไมจึงต้องวางแผนทางการเงิน ? 

 หน้าท่ีของผู้ประกอบการ คือ การจัดสรรปัจจัยพื้นฐานในการประกอบ
กิจการไปสู่หน้าท่ีต่าง ๆ ของธุรกิจ ซึ่งได้แก่  
 การผลิต (Production)  การตลาด (Marketing)   
 การบริหารคนหรือแรงงาน (Personal)  
 และการจัดการการเงิน (Finance)  

การประกอบธุรกิจ มีปัจจัยพื้นฐานที่ผู้ประกอบการจะต้องมีได้แก่ 
  

(1) ที่ดิน (Land) ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีจ ากัด  
(2) แรงงาน (Labor)   

(3) ปัจจัยทุน (Capital) ซึ่งได้แก่ เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และ
ปัจจัยการผลิต  

(4) การจัดการของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
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หลักการวางแผนทางการเงิน 
 ก่อนท่ีคุณจะเริ่มต้นท าธุรกิจ ต้องประเมินให้ได้ว่า  
 คุณต้องการใชเ้งินลงทุนในการก่อตั้งกิจการเท่าไร มาจากเงินลงทุน
ส่วนตัวเท่าไหร่ มาจากการขอกู้จากสถาบันการเงินได้  

และคุณต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเท่าไร เพื่อให้เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจ   
โดยเผื่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนไว้ด้วย ซึ่งอาจใช้เงินทุนของตนเอง หรือขอก็จาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

     นอกจากนั้น ธุรกิจจะต้องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 
 

 เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term – Long Term  

 เข้าใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส าคัญ 

 เข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน                   
(Use & Source of Fund) 
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แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามระยะเวลาคือ 

 

1. สินเชื่อส าหรับใช้หมุนเวียนหรือกู้ยืมระยะสั้น 

     (Working Capital or Short Term Debt) 

 

2. สินเชื่อส าหรับกู้ยืมระยะยาว   

    หรือกู้ยืมแบบมีระยะเวลา (Long Term  Debt) 

  เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term–Long Term   
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  เข้าใจประเภทของเงินทุน  Short Term–Long Term (ต่อ)  

Investment 

FIXED Investment Working Capital 

  ประกอบด้วย 
o ที่ดิน 
o โรงงาน/โรงเรือน/อาคาร 
o อาคารส านักงาน 
o เครื่องจักร/เครื่องมือ 
o เทคโนโลย ี
o ฯลฯ 

  ประกอบด้วย 
o ค่าวัตถุดิบ 
o ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
o ฯลฯ 
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  เข้าใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส าคญั 

เงินทุน

หมุนเวียน 

เม็ดเงิน 

O/D P/N AVAL 

ขายลดเช็ค Factoring 

L/C+T/R P/C 
ขายลดตั๋ว

ส่งออก 

ภาระผูกผัน L/G D.L/C 

เงินลงทุน 

ระยะยาว 
Term Loan 

 leasing 

hire purchase 
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  เข้าใจในประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส าคญั (ต่อ) 
 Over Draft (O/D) : วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 
 Short Term Loan (S/T) : วงเงินกู้ระยะสั้น (หรือ P/N : Promissory Note) 
 Long Term Loan (L/T) : วงเงินกู้ระยะยาว 
 Clean Bill Discount (CBD) : รับซื้อลดตั๋วเงินภายในประเทศ 
 Invoice (Factoring) : รับซื้อใบส่งสินค้า 
 Letter of Guarantee (L/G) : หนังสือค าประกัน(ในประเทศ) 
 AVAL/Acceptance : รับรอง/อาวัลตั๋วเงิน 
 Standby Letter of Credit  :  L/C ค้ าประกันในต่างประเทศ 
 หนังสือรับร้อง :  หนังสือแจ้งรับรองเครดิต 
 Factoring  : การขายลดใบวางบิลสินค้า 

 สินเชื่อเพื่อการน าเข้า (Import Financing) 
และบริการสินค้าเข้า 
o Letter Credit (L/C) 
o Trust Receipt (T/P) 
o Import Bills for collection 
o Outward Remittance 
o Shipping Guarantee 

 สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Export Financing) 
และบริการด้านสินคา้ออก 
o Packing Credit 
o Export Bills under L/C 
o Export Bills for Collection 
o Export L/C Advising 
o L/C Confirmation 
o L/C Transfer 
o Trade Credit insurance 
o Export Document Preparation 
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 เข้าใจโครงสร้างเงินทุน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

ส่วนของเจ้าของ 25.0 

สินเชื่อธนาคาร 25.0 

รวม 50.0 

ที่ดิน 10.0 

โรงงาน 20.0 

เครื่องจักร 20.0 

รวม 50.0 

? 
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Content 
หลักการวางแผนทางการเงิน 

การบริหารจัดการแผนการเงิน 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของ

การผลิต 

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ + ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.ส. 
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การบริหารจัดการแผนการเงิน 

 การจัดการการเงิน หมายถึง การบริหารการเงินของธุรกิจ
ให้ธุรกิจสามารถมีเงินทุนเพื่อการด าเนินงานในปริมาณที่เหมาะสม 
ทันเวลาตามความต้องการ มีการรายงานผลก าไร/ขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน  มีการศึกษาด้านการเงินเพื่อทราบถึงความคุ้มค่าของเงิน
ลงทุน  สามารถก าหนดสัดส่วนของการกู้ยืมเงิน และการใช้เงินทุน
ภายในกิจการ มีรายงานภาวะการเงินในการด าเนินธุรกิจเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานเป็นประจ า 



          ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  15 

การบริหารจัดการแผนการเงิน 

1. เพื่อให้กิจการ มีเงินทุนเพียงพอที่จะด าเนินธุรกิจหรือบริหารงานไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

2. เพื่อให้การลงทุนในโครงการต่างๆ หรือ กิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการใช้ไปของเงินทุน 

3. สร้างความมั่นใจในผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการต่างๆ มีความคุ้มคา่กับการลงทุน 

4. เพื่อการควบคุมแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่มีอยู่ให้ถูกใช้ไปในธุรกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม และ
ถูกต้องตามมาตรฐานการลงทุนทางการเงิน 

5. เพื่อการบริหารการเงินทุนเงินสดท่ีมีมากและคงอยู่ในระยะสัน้ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด และมีความ
ปลอดภัยเพราะเป็นเงินทุนระยะสัน้ 

6. เป็นข้อมูลน าสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน  การพิจารณาต้นทุน
ของเงินทุนรูปแบบธุรกรรมทางการเงิน ประเภทผลิตภัณฑ์  ที่มีความเหมาะสม คุ้มค่า 

7. เพื่อการจัดหาเครื่องมือส าคัญๆ ส าหรับการวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราเงินสดไหลเข้า และ 
อัตราเงินสดไหลออกของกิจการ ด้วยความแม่นย าถูกต้องตามช่วงเวลาต่างๆ 

ความส าคัญของการจัดการทางการเงิน 
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การบริหารจัดการแผนการเงิน 
 การจัดการการเงิน จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง  มีระบบ
การท าบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปแบบสากล ได้แก่ การจัดท างบดุล งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสดของกิจการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปลีะครั้ง เพื่อใช้
เป็นฐานในการควบคุมการบริหารงานของธุรกิจทั้งองค์กร รวมทั้งใช้ในการวางแผน
ลงทุนต่อไป 
  

 พิจารณาการจัดการทางการเงิน ต้นทุน และก าไร มีดังนี้ 

 (1) การพิจารณาเงินทุนที่ต้องการ 

 (2) การได้มาซึ่งเงินทุน 

 (3) การพิจารณาดอกเบี้ย และการช าระคืนเงินทุน 

 (4) การจัดท ารายงานการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

 (5) การวิเคราะห์รายงานการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 

 (6) การหาจุดคุ้มทุน 
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1. การพิจารณาเงินทุนที่ต้องการ 

เงินส าหรับลงทุน  
(Investing Capital) 

เงินส าหรับใช้ด าเนินงาน  
(Working Capital) 

 เพื่อใช้ในการด าเนินกิจการ
ประจ า เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ 
ค่าสาธารณูปโภค 

 มีลักษณะหมุนเวียนจ่าย
ระหว่างป ี 

 ตัวอย่าง ซื้อปุ๋ยมาบ ารุงพืช 

 เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการจ่ายไป
ครั้งเดียว เช่น ค่าซื้อที่ดิน ซื้อ
เครื่องจักร 

 ตัวอย่าง การพัฒนาสวนผลไม้ ต้อง
ลงทุน ค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาที่ดิน ขุดคูคลอง ซื้อพันธุ์ไม ้

 เครื่องมือ เครื่องจักร จะทยอยคิด
ค่าใช้จ่ายในรูปของเสือ่มราคาใน    
แต่ละปี 
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2. การได้มาซึ่งเงินทุน 

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 

เงินทุนด าเนนิการ  50,000 บาท 
 
โรงเรือน           300,000 บาท 
 
เครื่องจักร         500,000 บาท 
 

รวม       850,000 บาท  

เงินกู้หมุนเวียน     50,000 บาท 
 
เงินกู้ระยะยาว    500,000 บาท 
 

รวม         550,000 บาท  

ส่วนของเจ้าของ   300,000 บาท 

      ส่วนทรัพย์สินที่มาจากหนี้สิน เป็นส่วนที่ผู้ให้กู้หรือเจ้าของเงินทุน (ธนาคาร) ต้อง
พิจารณาเงื่อนไขหลัก ๆ ดังนี้ 
(ก) อัตราดอกเบี้ยเท่าไร   (ค) ใช้อะไรเป็นหลักประกัน 
(ข) ระยะเวลาการผ่อนช าระคืน  (ง) ผู้กู้มีศักยภาพที่จะช าระคืนเงินต้นหรือไม่ 
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3. การพิจารณาดอกเบี้ยและการช าระคืนเงินกู้ 

 การได้ทุนมาโดยการเป็นหนี้ สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นแก่ธุรกิจ คือ 
ภาระในการจัดสรรเงินรายได้เพื่อช าระดอกเบี้ย และช าระเงินต้น
ตามสัญญา  ดอกเบี้ยจึงถือเป็นต้นทุนเงินและเป็นของกิจการ 
 

 ดังนั้น ต้องวางแผนการช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย 
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4. การจัดท ารายงานการเงิน งบดุล งบก าไรขาดทุน  
    งบกระแสเงินสด 

 งบดุล คือ รายงานการเงินท่ีแสดงสถานะ
ของกิจการ ณ วันใดวันหน่ึง โดยสถานะของ
กิจการจะประกอบด้วย สินทรัพย์ ที่ได้มาจาก
หนี้สินหรือจากทุน 

 งบก าไรขาดทุน คือ รายงาน
แสดง รายได้ ต้นทุนสินค้าท่ี
จ าหน่าย ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ดอกเบี้ยจ่ายก่อนพิจารณาก าไร
หรือขาดทุน 

 งบกระแสเงินสด คือ การบันทึก
เกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสด
จ่าย แสดงความสามารถในการ
จัดการด้านการหมุนเวียนของ
เงินสดในกิจการ  
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน  
   (Ratio Analysis) 

 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  

ใช้วัดความสามารถของกิจการ ในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ดีเพียงใด 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  
(Current Ratio) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
หนี้สินระยะสั้น 

โดยทั่วไปกิจการท่ีมีสภาพคล่องดี  
ควรมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน (ต่อ) 

 อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ 

ใช้วัดความสามารถในการช าระหน้ีระยะยาวของกิจการ และแสดงถึง
ความสามารถในการกู้ยืมเงิน 

อัตราดังกล่าว ยิ่งน้อยยิ่งดี ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เท่ากับ 0.5  

อัตราส่วนหนี้สินต่อทรัพย์สินรวม  
(Debt Ratio) 

หนี้สินรวม 
สินทรัพย์รวม 

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เท่ากับ 4  

อัตราส่วนวัดความสามารถในการช าระคืน 
(Leverage Ratio ) 

หนี้สินรวม 
ส่วนของเจ้าของ 
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน (ต่อ) 

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของกิจการ 

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี แสดงว่ากิจการสามารถท าก าไรได้ดี ลงทุนน้อยได้
แต่ผลก าไรที่มาก บ่งบอกถึงกิจการสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดี 

อัตราส่วนก าไรเบื้องต้น  
(Gross Profit Margin) 

รายได้จากการขาย – ต้นทุนขาย/บริการ x 100 
ยอดขาย 

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป เท่ากับ 4.5 เท่า  

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ 
(Inventory Turnover Ratio) 

ต้นทุนขาย 
สินค้าคงเหลือเฉลี่ย 

สินค้าคงเหลือเฉลี่ย = (สินค้าต้นงวด+สินค้าปลายงวด) ÷ 2 
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5. การวิเคราะห์รายงานการเงินโดยวิธีอัตราส่วน (ต่อ) 

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร  

แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร และผลการด าเนินงานของกิจการ 
ว่าดีเพียงใดในรูปของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งดี 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์
(Return on Asset) 

ก าไรสุทธิ x 100  
สินทรัพย์รวม 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ 
(Return on Equity) 

ก าไรสุทธิ x 100  
ส่วนของเจ้าของ 

อัตราดังกล่าว ยิ่งมากยิ่งด ี
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6. การหาจุดคุ้มทนุ 

 การตัดสินใจในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับขนาดการผลิตที่เหมาะสมของ
กิจการก็มีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่เริ่มด าเนินการ      
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน หมายถึง การค านวณหาขนาดการผลิต  
ขั้นต่ าที่อย่างน้อย มีก าไร เพียงพอท่ีจะคุ้มค่าใช้จ่ายคงท่ี  
  

  สูตรในการค านวณระดับการผลิตที่จะคุ้มทุน 

ระดับการผลิตที่คุ้มทุน  
ต้นทุนคงที ่

ราคาขายต่อหน่วย-ต้นทุนขายต่อหน่วย 

จะได้ปริมาณการผลิตขั้นต่ าที่ธุรกิจคุ้มทุน 



          ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  26 

Content 
หลักการวางแผนทางการเงิน 

การบริหารจัดการแผนการเงิน 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของ

การผลิต 

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ + ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.ส. 
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การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 แหล่งเงินทุนมาจากไหน? 

เงินทุน
ส่วนตัว 

เงินกู้ 

มาจาก 

  เงินออม 

  หุ้นส่วน 

มาจาก 

  เงินกู้ในระบบ 

  เงินกู้นอกระบบ 

ใช้เงินสดส่วนที่  
งอกเงยจากกิจการ 

ขยายกิจการ 

https://www.flaticon.com/free-icon/loan_181095
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

รูปแบบการท าธุรกิจ 

เจ้าของคนเดียว 

ห้างหุ้นส่วน 

บริษัท จ ากัด 

ผ
ู้ป
ระ

ก
อ
บ
ก
าร

 

- จดทะเบียนการค้า 
 - ภาษีเงินได้ (ม.40) 
 - ไม่ต้องท าบัญชี 

หสม. 
- ร่วมหุ้นมีกฎหมายคุ้มครอง  

- รับผิดชอบตามหุ้นที่ลง ต่อ  

ลูกหนี้  กู้ยืม  หนี้สิน 

-  ต้องท าบัญชี /ตรวจสอบ (CPA) 

- หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง รับผิดไม่

จ ากัด  

-  บริษัท  ทุกคนรับผิดชอบจ ากัด 

ตามหุ้นที่ลง 

จ ากัด 

** ถ้าคู่ค้าเป็นนิติ ต้องการ
ใบเสร็จรับเงินกิจการบุคคล  จะออก
ใบเสร็จไม่ได้ จึงมีเป็นข้อจ ากัด B To B  
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถงึแหล่งเงินทุน (ต่อ) 
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถงึแหล่งเงินทุน (ต่อ) 
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถงึแหล่งเงินทุน (ต่อ) 
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รูปแบบการด าเนินธุรกิจกับการเข้าถงึแหล่งเงินทุน (ต่อ) 
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การบริหารเงินสดของกิจการ ด้วยวงจรการค้า 

 วงจรการด าเนินงาน (Operating Cycle)   
     ได้แก่ ระยะเวลานับตั้งแต่ ซื้อวัตถุดิบหรือสินค้ามาเพื่อผลิตหรือเพื่อจ าหน่าย  
ผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปจนกระทั่งจ าหน่ายได้ และในท่ีสุดเก็บเงิน
จากการขายได ้
 

 วงจรเงินสด (Cash Cycle)  
     ได้แก่ ระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ต้องจ่ายเงินช าระค่าสินค้าจนกระท่ังถึงวันที่
ได้รับการช าระ เงินจากลูกหนี ้ถ้ามีการจ่ายค่าสินค้าเร็วกว่าการรับช าระจากลูกหน้ี    
ธุรกิจจ าเป็น ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอส าหรับหล่อเลี้ยงธุรกิจก่อนท่ี 
จะให้ธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้ 

Link ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกบัวงจรการค้า 

VDO ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจและการค้า.mp4
VDO ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจและการค้า.mp4
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การบริหารเงินสดของกิจการ 

เงินสดเป็นสิง่ส าคัญ กิจการท่ีปราศจากเงินสดย่อมมิอาจอยู่รอดได้นาน  

ดังนั้น การจัดการเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
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การจัดการโครงสร้างของเงินทุน 

  การจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมจะส่งผลให ้
การด าเนินงานทางธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
หลักการในการจัดโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

1. ต้องท าให้ต้นทุนเงินทุนทั้งหมดต่ าที่สดุ 

2. น าเงินทุนระยะยาว ซึ่งมีต้นทุนสูงและระยะเวลาการผ่อนช าระยาวไป
ลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว และน าเงินลงทุนระยะสั้น ไปลงทุนใน
สินทรัพย์ระยะสั้น เช่น เจ้าหนี้การค้า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ไม่มีต้นทุน 

3. พิจารณาจ านวนแหล่งเงินทุนทั้งหมดและต้นทุนที่แท้จริง โดยมีการ
พิจารณาเกี่ยวกับภาษีร่วมด้วย 

4. คิดสัดส่วนแหล่งเงินทุนแต่ละแหล่งเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเงินลงทุนทั้งหมด 

การจัดการต้นทุนของการผลิต 
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Content 
หลักการวางแผนทางการเงิน 

การบริหารจัดการแผนการเงิน 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการจัดการต้นทุนของ

การผลิต 

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ + ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.ส. 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

กระบวนการ
สินเชื่อ 

ขั้นตอน 1 

ติดตาม การอ านวย
สินเชื่อ 

เก็บหนี ้ กฎหมาย 

ขั้นตอน 2 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 

ปรับปรุงหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ 

กระบวนการสินเชื่อ 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ) 

มุมมองเบื้องต้น 
เชิงคุณภาพ 7 C’s 

• ประวัติการช าระหน้ี, ฐานะทางสังคม, การศึกษา, ชื่อเสียง 

 1.  Character   :  Willingness to Repay 

3.  Capital    :  ส่วนทุน , ส่วนของเจ้าของ  

 2.  Capacity   :  Ability to Repay  

• ยอดขาย, ก าไร, ท าเลที่ตั้ง, ประสบการณ ์
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ) 

มุมมองเบื้องต้น 
เชิงคุณภาพ 7 C’s 

4.   Collateral    :  หลักประกัน 

5.   Condition    :  การแข่งขัน, ความสามารถในการจัดหาทุน 

6.   Country      :  ประเทศผู้กู,้ การเมือง, เศรษฐกิจ - สังคม 

7.   Control       :  ระบบข้อมูลในการบริหารงาน 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ) 

มุมมองเบื้องลึก 

1. ประวัติ 
การติดต่อ 

2. การบริหาร
จัดการ 

• การให้ความร่วมมือและการใช้วงเงินสินเชื่อ 

• ความสามารถและความเต็มใจในการช าระหนี้ 

• การติดต่อกับสถาบันการเงินอื่น 

•  โครงสร้างองค์กร 

•  การวางแผนและการควบคุม 

•  ความสามารถและประสบการณ์ 

•  ความน่าไว้วางใจในตัวผู้บริหารและกิจการ 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ) 

มุมมองเบื้องลึก 

3. ผลิตภัณฑ์
และการตลาด 

4. การเงิน 

• ผลิตภัณฑ์/บริการและตลาด 
• การจัดซื้อ 
• กระบวนการผลิต/การให้บริการ แลเทคโนโลยี 

•  ความสามารถในการท าก าไร 

•  สภาพคล่องทางการเงิน 

•  ความเสี่ยงทางการเงิน 
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การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (ต่อ) 

สรุปการวิเคราะห์สินเชื่อ 

• สินเชื่อรายนี้สอดคล้องกับนโยบาย ? 
• ลูกค้าเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 
• อะไรเป็นเหตุผลที่ลูกค้าต้องการวงเงิน 
• ผู้บริหารมีความสามารถหรือไม่ 
• ลูกค้ามีความสามารถในการจ่ายคืนหนี้ได้หรือไม่ 
• งบการเงินแสดงฐานะความมั่นคงเพียงพอหรือไม่                

ทั้งในภาวะปกติและกรณีมีผลกระทบ 
• อุตสาหกรรมนั้นยังมีแนวโน้มดี 
• ภาวะเศรษฐกิจ / ภาวะตลาด 
• มี second way out ส าหรับธนาคาร 
• Structure, การปิดความเสี่ยง, การควบคุมลูกค้า, ราคา 
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การบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินเพื่อเข้าถงึแหล่งทุน 

 สิ่งส าคัญด้านแผนการเงินท่ีต้องบริหารจัดการเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

จากสถาบันการเงิน 

1) การรักษาสถานภาพด้านข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ทั้ง นิติบุคคล  
กรรมการ รวมถึง กรรมการผู้จัดการ /หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ 

2) การด าเนินธุรกิจ โดยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเข้า-ออก 
ผ่าน Statement อย่างเป็นระบบ 

3) การด าเนินธุรกิจภายใต้การเสียภาษีที่ถูกต้องตามรูปแบบ 

 ของการด าเนินที่จดแจ้ง  โดยเฉพาะการปฏิบัติตาม  

     “บัญชีชุดเดียว” ตามมาตรการส่งเสริมให้จัดท าข้อมูล 

     ทางบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  

4) การจัดท าแผนธุรกิจ ในด้าน “แผนทางการเงิน”  

     ภายใต้ Assumption ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง   
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ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.ส. 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว  (Green Credit) 

โครงการสินเชื่อเพือ่ปรับโครงสร้างการผลติการเกษตรสู่ความยั่งยืน 

โครงการสินเชื่อนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farmer)  



โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว  
(Green Credit) 

ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
• กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่
วันกู ้
• กรณีค่าลงทุน ก าหนดช าระเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 
เดือน หรือรายปี แต่ไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันกู้ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 ม.ค. 61  - 31 มี.ค. 64 

คุณสมบัติของผู้ขอกู ้: ลูกค้าเกษตรกร บุคคล 
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล และลูกค้าสหกรณ์ 

อัตราดอกเบี้ย 
1. กลุ่มท่ีไม่มีการรับรองมาตรฐาน หรือแนวทาง
ปฏิบัติคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7.0 หรือ 5.0 ตาม
ประเภทลูกค้า  
2. กลุ่มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานฯ หรือแนวทาง
ปฏิบัติคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.0 หรือ 4.5 ตาม
ประเภทลูกค้า 
***หากมีเอกสารรับรองมาตรฐานมายื่นภายหลัง 
สามารถขอธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยได้*** 

หลักประกัน  
• หลักประกันเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร 
***สามารถใช้ บสย. ค้ าประกันได้*** 

วัตถุประสงค์โครงการ  
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร หรือกิจการท่ีเกี่ยวเนื่องการเกษตร ท่ีเป็นการผลิตเกษตรอินทรีย์หรืออาหาร

ปลอดภัย (Food Safety) ท่ีได้มาตรฐาน 
• สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาด  
• ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหรือวิถีชุมชน  



ท าการเกษตรตามมาตรฐาน
รับรองเกษตรอินทรีย์หรือ
อาหารปลอดภยั  มาตรฐาน
การผลิตอาหาร หรือได้รับ
เคร่ืองหมายหรือตรารับรอง
เก่ียวกบัอาหารปลอดภยั
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัย 

สร้างหรือใช้งานระบบไฟฟ้า
โดยก๊าซชีวภาพ พลงังาน
แสงอาทิตย์ พลงังาน
ทางเลือก/พลงังานทดแทน/

พลงังานสะอาด เพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน หรือเพ่ือใช้ในพืน้ที่
การเกษตร/ฟาร์มปศสุตัว์ 

ส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือก/พลังงาน

ทดแทน/พลังงานสะอาด 

ลักษณะสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) 

ปรับเปลี่ยนระบบบ าบดัน า้
เสีย ขยะในกิจการ การผลิต
การเกษตรที่สง่เสริม
สิ่งแวดล้อม และการผลิต
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
หรือวิถีชุมชน 

ผลิต แปรรูป จดัจ าหน่าย
สินค้าเกษตรจากภมิูปัญญา
พืน้บ้าน สง่เสริมการ
ทอ่งเที่ยวชมุชนเชิงเกษตร 
หรือการทอ่งเที่ยวชมุชนเชิง
นิเวศน์ 



โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร 
สู่ความยั่งยืน 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 1 เม.ย. 61  - 31 มี.ค. 64 

คุณสมบัติของผู้ขอกู ้: ลูกค้า
เกษตรกร บุคคล กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
บุคคล และลูกค้าสหกรณ์ 

อัตราดอกเบี้ย 
• ปีท่ี 1-3 คิดดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 6.0 
ส าหรับลูกค้าเกษตรกร หรือบุคคล และ
กลุ่มบุคคล และร้อยละ 4.5 ส าหรับ
ลูกค้ากลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ 
• ตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบ้ีย
เงินกู้ร้อยละ 7.0 หรือ 5.0 ตามแต่
ประเภทลูกค้า   

หลักประกัน  
• หลักประกันเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร 
***สามารถใช้ บสย. ค้ าประกันได้*** 

วัตถุประสงค์โครงการ  
• เพื่อปรับโครงสร้าง/ปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การผลิตรูปแบบใหม่  
• เพื่อพัฒนาระบบ/ยกระดับการผลิต/เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

ไปสู่ความยั่งยืน 
• เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลผลิตการเกษตรหรือสินค้าเกษตร  

ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
• กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 
12 เดือนนับแต่วันกู้ 
• กรณีค่าลงทุน ก าหนดช าระ 
เป็นรายเดือน รายไตรมาส  
ราย 6 เดือน หรือรายปี  
แต่ไม่เกิน 15 ปี 
นับแต่วันกู้ 



เน้นการจัดการพื้นที่ เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สังคม 

Sustainable 
Agriculture 

เกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 
ไม่ใช้สารเคม ี
เกษตรธรรมชาติ 

(ไม่มีการไถพรวนดิน งดเว้นการใส่ปุ๋ย  
ไม่ก าจัดวัชพืช ไม่ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 

เกษตรอินทรีย์ 
(ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก 

และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี) 

เกษตรผสมผสาน 
(ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลาย 

ชนิดเพ่ือเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจร) 

วนเกษตร 
(ท าในพื้นที่ป่า เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเก็บผลผลิตจาก
ป่ามาใช้ประโยชน์ รวมท้ัง การสร้างระบบเกษตรเลียนแบบ

ระบบนิเวศป่า มีร่มไม้ปกคลุมและมีความชุ่มชื้นสูง) 

เกษตรทฤษฏีใหม่ 
(มีกิจกรรมการผลิตหลายชนิดโดยการแบ่งพ้ืนที่

ออกเป็น4 ส่วน) 



รูปแบบการท าการเกษตรสู่ความยั่งยืน 

ปลูกเมล่อนแบบเดิม ปลูกเมล่อนแบบฟาร์มปิด 

เลี้ยงไก่แบบเดิม เลี้ยงไก่ระบบปิด 

เกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรแบบผสมผสาน 

ลดความเสี่ยงในการผลิต 

เพ่ิมมูลค่าสินค้า 

ลดต้นทุนในการผลิต 

ลดความเสี่ยงในด้านการตลาด 

สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ิมผลผลิต 

ท านาพื้นที่ไม่เหมาะสม ท าเกษตรที่เหมาะสม 



โครงการสินเชื่อนวัตกรรมการเกษตร (Smart Farmer)  

ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ 
• กรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ช าระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วัน
กู้ 
• กรณีค่าลงทุน ก าหนดช าระเป็นรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 
เดือน หรือรายปี แต่ไม่เกิน 20 ปีนับแต่วันกู้ (สามารถขอปลอดการ
ช าระต้นเงินได้ไม่เกิน 3 ปีแรก แต่ไม่ปลอดการช าระดอกเบี้ยเงินกู้) 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
1 ม.ค. 62  - 31 มี.ค. 65 

คุณสมบัติของผู้ขอกู ้:  
1. เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษา
ใหม่ หรือเกษตรกร รุ่นใหม่ ท่ีมีคุณลักษณะตาม
นิยาม Smart Farmer  
2. เป็นเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนตามข้อบังคับธนาคาร 
และประกอบอาชีพหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร ท่ีมี
คุณลักษณะตามนิยาม Smart Farmer 

อัตราดอกเบี้ย 
• คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี 

หลักประกัน  
• หลักประกันเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร 
• ร่วมกลุ่ม/ 2 คนค้ า ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท (รวมทุก
สัญญา) และสามารถใช้บุคคลไม่สังกัดกลุ่ม/ต่างกลุ่ม/ต่างสาขา/
ต่าง สนจ. ค้ าประกันสินเชื่อได้* 
• ***สามารถใช้ บสย. ค้ าประกันได้*** 

วัตถุประสงค์โครงการ  
• เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกค้าเกษตรกร บุคคล รวมท้ังทายาทเกษตรกร หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือบัณฑิตจบใหม่ น า

องค์ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา มาใช้พัฒนาประกอบอาชีพ 
• เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและลูกค้าตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ผลผลิตหรือสินค้าเกษตร 
• เพื่อเพิ่มช่องทางการขยายสินเชื่อของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



แนวทางการสนับสนุนสินเชื่อ Smart Farmer 

ทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบ
การศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ เท

คโ
นโ

ลย
ี 

ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวเนื่อง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
แนวคิดเชิงบวก 

ด าเนินการอย่างเป็น 
ระบบและมีความคิด

สร้างสรรค ์

มีการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added)ผลผลิต  

หัวขบวนในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ทักษะ 
แนวคิด วิธีการ  

ผ่านเกณฑ์ประเมิน Credit Scoring 
- ประสบการณ์และความรู้ในธุรกิจ 
- การผลิต ตลาด และการจัดการ 
- แนวคิดและความตั้งใจ 
- การวางแผนทางการเงิน 
- หลักประกัน 
(ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

นวัตกรรม 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmd6PBgKqj2W7N9
D-DD6FoDBy5YrQ9DLNJtw52uRK_fd53rw/viewform?c=0&w=1 

Link แบบสอบถาม 
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